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Ajuntament de Castelló
de la Plana

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CONVOCADA
PER A LES NOU HORES DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2014.
*****************

Ordre del dia

Negociat d'Administració Municipal
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 18 de juliol de 2014.
Comissió d'Estudi de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Urbans
2n.- Atorgament a “Boema Pa, S.L.” de llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat
de forn-fleca industrial, situada al Polígon accés sud, carrer 9, nau 21-D, així com
autorització de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram
municipal en l'exercici de la referida activitat (1046/2013).
3r.- Atorgament a “Lider Converters, S.L.U.” de llicència ambiental per a la instal·lació de
l'activitat de compra venda d'articles de segona mà, situada en el carrer Pintor Oliet
número 13 (297/2014).
4t.- Presa en consideració de l'acta de comprovació favorable emesa pel senyor Enginyer
Tècnic Municipal per a l'activitat de saló de bellesa, situada al carrer Gasset número
10, baix, promoguda per Octavian Ilie Marius i Melinda Eles (400/2014).
5é.- Dació de compte de la transmissió efectuada en l'activitat de venda de vehicles
situada en l'Avinguda d'Enrique Gimeno número 14, Polígon Industrial Ciutat del
Transport, a favor de “Comercial 2014 Low-Cost, S.L.” i atorgament a aquesta última
de llicència d'obertura per a l'esmentada activitat (108/2014).
6é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat objecte de declaració
responsable presentada pel senyor Julián Silvestre Juan per a l'obertura de l'activitat
de saló lounge, situada al carrer Adoberies número 53, baix (331/2014).
7é.- Impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat objecte de declaració
responsable presentada per la senyora Begoña López Gracia per a l'obertura de
l'activitat de bugaderia-tintoreria, situada en la Ronda Madalena número 25, baix
(211/2014).
8é.- Baixa de la llicència atorgada a la senyora Fedelina Leocadia Bernal Fernández per
a l'exercici de l'activitat de bar, sense audició musical, situada al carrer Campoamor
número 36 (118/2009).
9é.- Atorgament a la comunitat de propietaris del carrer Ramón y Cajal número 18 de
llicència urbanística per a la reforma de vestíbul i de l'ascensor de l'edifici (35/2014).
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10é.- Modificació de la llicència urbanística atorgada a “Ube Engineering Plastics, S.A.”
per a l'ampliació de planta de nylon al Polígon Industrial El Serrallo sense número,
en el sentit que la unitat de calefacció d'oli passarà a ser una zona descoberta
(51/2013).
11é.- Resolució de les al·legacions formulades per la senyora Louisa Strong Ceris al
termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres de reforma interior realitzades
en l'immoble del carrer Ricardo Carreras número 11 i, en conseqüència, ordre a
l'esmentada interessada de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada
(demolició) (43/14).
12é.- Resolució de les al·legacions formulades pel senyor José Rodríguez Fernández al
termini d'audiència prèvia a la demolició de les obres de construcció d'un habitatge
unifamiliar a la Urbanització La Choquera, polígon 101, parcel·la 33, Partida
Benadresa, Sòl Urbanitzable amb Ordenació Detallada, Unitat d'Execució 15-SU-R i,
en conseqüència, ordre al mateix interessat de restauració de l'ordenació urbanística
vulnerada (demolició) (7/14).
13é.- Desestimació del recurs de reposició interposat per la senyora Mercedes Gabarri
Gabarri contra acord de la Junta de Govern Local que li va ordenar la restauració de
la legalitat urbanística vulnerada mitjançant la demolició de caseta i tancament de la
parcel·la 68, situada en l'Avinguda de Montiel sense número, polígon 72, Sòl Urbà
corresponent a xarxa viària i Sòl Urbanitzable amb ordenació detallada, Unitat
d'Execució 49-UE-R(B) (ZV-JL/671) (62/13).
14é.- Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de les obligacions als titulars
de béns i drets, creditors nets del projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Execució
55-UE-R (02/05).
Comissió d'Estudi de l'Àrea d'Hisenda, Modernització i
Administració Municipal
15é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 309-D/2014.
16é.- Reconeixement de les obligacions contingudes en la relació 335-D/2014.
17é.- Aprovació dels comptes justificatius presentats per la Confederació d'Empresaris de
Castelló i per sis més, en relació amb les subvencions atorgades per aquest
Ajuntament al seu favor per a la realització de projectes d'activitats (SS i C 15/14).
Comissió d'Estudi de les Àrees de Serveis a la Ciutadania i
Seguretat Pública
18é.- Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions
juvenils durant l'any 2014, per a la realització d'activitats i projectes de promoció del
temps lliure (1/2014).
Altres assumptes
19é.- Proposta de l'Alcaldia sobre modificació de la delegació d'atribucions efectuada
mitjançant acord de la Junta de Govern Local a favor dels senyors i senyores
Tinents d'Alcalde i Regidors i Regidores, per estar absents en determinades dates
de període vacacional i, en conseqüència, delegar tals atribucions, per substitució,
en uns i unes altres.
20é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre aprovació del
document administratiu de formalització del projecte de reparcel·lació del Programa
d'Actuació Integrada per a la remodelació i ampliació de la Carretera de l'Alcora,
tram entre el carrer Pintor Oliet i l'Avinguda Sos Baynat.
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21é.- Proposta del Tinent d'Alcalde-Delegat de l'Àrea de Desenvolupament de la Ciutat,
Sostenibilitat, Medi ambient, Habitatge i Serveis Urbans sobre determinació del
procediment de taxació conjunta per a l'expropiació dels terrenys necessaris per a
l'execució de les obres de remodelació integral de les instal·lacions esportives Gaetà
Huguet de Castelló i exposició al públic de la relació de propietaris, béns i drets
afectats pel mateix.
22é.- Dació de compte de relació de declaracions responsables d'obra i d'obra amb
activitat i de relació de comunicacions ambientals, presentades durant el passat mes
de juny en aquest Ajuntament.
23é.- Dació de compte de relació formada per dues baixes de comunicacions ambientals,
sol·licitades durant el primer trimestre de 2014.
24é.- Dació de compte de relació formada per vuit baixes de comunicacions ambientals,
sol·licitades durant el segon trimestre de 2014.
*****************
25é.- Despatx extraordinari.
26é.- Precs i Preguntes.
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